Beveilig uw thuis
Verwacht het onverwachte

Bescherm en beveilig uw woning. Want uw huis is uw thuis.
Uw veiligheid gaat boven alles. Met inbraakdetectie,
branddetectie, camerabewaking en toegangscontrole
vrijwaart u uw eigendom, bezit en gezin tegen het
onverwachte.
GDW Security verzorgt zowel installatie,
onderhoud als naservice.
U krijgt van ons altijd topkwaliteit, zoals u
die alleen van óns mag verwachten.

Topkwaliteit op één
Bij een familiebedrijf zoals GDW Security komt topkwaliteit áltijd op de eerste plaats.
Maak kennis met GDW Security

Januari 1980. Guy De Wilder richt GDW Security op. Van een eenmansbedrijf
groeit GDW Security uit tot een bloeiende kmo met meer dan 40 vakkundige
medewerkers. Vandaag. In België, Luxemburg en Noord-Frankrijk hebben we
bij meer dan 8.500 klanten installaties in beheer.
GDW Security plaatst, onderhoudt en herstelt beveiligingsinstallaties
Wij hebben alle wettelijke vergunningen en kunnen heel wat kwaliteitscertificaten
voorleggen – ook certificaten die niet verplicht maar wel nuttig zijn.
Voel u thuis
Met een gepersonaliseerde aanpak en maatwerk nemen we uw project ter harte.
GDW Security wil zeker niet de grootste zijn, maar wel de beste. U mag er zeker
van zijn: u krijgt een correcte prijs voor de kwaliteit die we leveren: hoogstaand
materiaal, duurzame installatie en onovertroffen service.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Camerabewaking
• Geen draadloze wifi-camera’s in ons gamma, wel een professioneel
gamma aan hoge-resolutiemateriaal dat we afstemmen op uw doelen.
• We nemen ook de veiligheid en integratie in uw netwerk ter harte.
• Bekijken van beelden op afstand en opslag in de cloud behoren tot
onze standaardoplossingen.
• Camera’s doen door intelligentie en analysesoftware vandaag veel meer
dan alleen maar beelden opnemen. Wij geloven in ‘slimme’ camera’s.
Maak gebruik van de mogelijkheden, zo beschermt u uw thuis nog meer.

Inbraakdetectie
• We gebruiken zoveel mogelijk bekabelde componenten. Als het esthetisch niet anders kan, gebruiken we
draadloze technologie. Daarnaast integreren we de inbraakdetectie zoveel mogelijk met de andere technieken
en technologieën – van eenvoudige koppeling met verlichting en technische alarmen tot volledige integratie in
domoticasystemen.
• Ook design en esthetiek zijn belangrijk: u heeft de keuze uit een breed gamma producten die ook bij uw
interieur passen.
• Wij geloven in één totaalconcept zonder zwakke punten:
		
1. Preventief onderhoud en 24/7 technische assistentie, conform wetgeving en INCERT regelgeving.
				+
2. Ingebouwde Simkaart met data abonnement = gegarandeerde communicatie en
doormelding onafhankelijk van uw eigen netwerk.
				+
3. Verbinding met meldkamer van SECURITAS, voor opvolging van uw alarmmeldingen.
				+
4. Activatie van app op uw smartphone voor beheer op afstand van uw installatie.

Branddetectie
• Is verplicht in elke woning vanaf 2020: hou er rekening mee!
• Wettelijk volstaat het om te werken met autonome detectoren met batterijen, maar de volgende
oplossing is beter: we koppelen, voor een performante werking, de branddetectoren met permanente
voeding en de batterij van de inbraakdetectiecentrale. Met doormelding - dus, ook als u niet thuis bent
wordt u verwittigd.
• Een alternatief bij te grote concepten is te kiezen voor een afzonderlijke brandcentrale.

Toegangscontrole
• Wilt u een deur, garage of berging openen via een unieke code, badge of vingerafdruk? Dat kan.
U bepaalt zelf wie er waar en wanneer toegang heeft en volgt het op..
• U kunt de toegangscontrole integreren in uw inbraakdetectiesysteem. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Certificaten
GDW Security heeft alle wettelijke verplichte vergunningen en de belangrijkste
beveiligingscertificaten (INCERT, BOSEC, FiSQ en ISO 9001:2008).
Logisch voor een bedrijf dat vier decennia in de beveiligingsbranche zit.

We werken ook voor de
beveiliging van bedrijven
Vraag onze folder met ons specifieke aanbod voor de
beveiliging in en rond bedrijfs- en overheidsgebouwen.
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