DOMOTICA

ZONNEPANELEN

BEVEILIGING

ELEKTRA

“Samen Succesvol”
“De kwaliteit van het leven en het comfort van
mensen verbeteren door met kennis, innovatie en
bewust ondernemen zorg te dragen voor de aanleg
van domotica en andere (duurzame)
elektrotechnische installaties.”

Westreenen meer dan alleen elektra
Een sterke partner in uw bouwproces, Door kennis en

Betrouwbaar

Innovatief

innovatie onderscheiden van de massa. Door klantgerichtheid
en loyaliteit onderscheiden van de rest.

Slagvaardig
Klantgericht

EVEN VOORSTELLEN
Westreenen is een innovatief bedrijf met het oog op de
toekomst.

Door

innovatie

en

meedenken

onderscheid

Westreenen zich van andere installatie bureaus. Uw wens staat
centraal en uw bouwproces wordt professioneel aangepakt.

IN EEN NOTENDOP:

Uw opdrachten aan Westreenen worden uitsluitend uitgevoerd
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door specialisten. Met traditioneel degelijke taakopvattingen,
geworteld in een meer dan 15-jarige traditie en het
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de normen van heden ten
dage, maar ook met de slagvaardigheid van een moderne
organisatie. Kleinschalig of grootschalig….
Met gevoel voor kwaliteit in advies, begeleiding en het bewaken
van begroting. Westreenen is sinds 1995 een vertrouwd adres
als het gaat om een elektrotechnisch ontwerp, advies, aanleg,
service en onderhoud. In de loop der jaren zijn er talloze
projecten gerealiseerd voor het bedrijfsleven, Denk daarbij
aan (semi-) overheid, instellingen, woningbouwverenigingen en
particuliere opdrachtgevers.
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DOMOTICA
Wat is domotica?
Domotica is een verzamelnaam voor
huisautomatisering. De controle die u heeft
over uw pand buiten de standaard bediening
voor de verlichting en verwarming. Alles
wordt
centraal
aangestuurd
en
is
programmeerbaar, door de toepassing van
domotica wordt uw installatie flexibel en
toekomstbestendig.

‘Domotica is een totale integratie van al onze
systemen’

Een aantal voordelen:
Flexibel! Of u een nieuwe koelkast koopt of
een kamer aanbouwt het systeem is makkelijk
uit te breiden door de Europese standaarden
waar Westreenen mee werkt. Denkt u ook
aan langer in uw woning blijven wonen door
de aanpassingen aan te brengen voor ouderen.

Comfortabel! Met één druk op de knop uw

ZONNEPANELEN
Heeft u er wel eens aan gedacht om zelf
energie op te wekken?
Zonnepanelen is de laatste tijd zeer
aantrekkelijk geworden, de technologie is
verbeterd en de prijs is gedaald. Dit is voor u
aantrekkelijk.
Westreenen heeft veel kennis opgedaan op het
gebied van zonnepanelen en helpt u graag bij
uw keuze. Op onze website kunt u een
proefberekening maken wat zonnepanelen
voor u kunnen besparen.

Wat is het voordeel van zonnepanelen?
Goed voor de portemonnee!
Door de aanleg van zonnepanelen zult u geld
gaan besparen. Met de opleveringsgarantie van
de panelen en de wettelijke terugstortregeling
zult u gegarandeerd geld gaan besparen. Als u
de energie niet meteen gebruikt krijgt u het in
de avond gratis uit het net.

instelling oproepen, lichten op 10%, rolluiken
dicht, de verwarming op 22 graden, het
scherm van de televisie naar beneden en
automatisch uw gekozen film starten en dat
met één druk op de knop vanaf uw iPad,
computer, smartphone of vanuit uw auto.

Veilig! Uw aanwezigheid kan door domotica
worden gesimuleerd. De tv s’avonds aan, de
rolluiken dicht en uiteindelijk uw slaapkamer
lichten doven, domotica doet het voor u
tijdens uw afwezigheid. Domotica kan ook
worden geïntegreerd met uw alarm- toegang
en camerasysteem. Woont u al jaren gelukkig
in uw woning en heeft u aanpassingen nodig
denk eens aan het geïntegreerde zorgsysteem.

Elektra / installaties

U bepaalt wie er op welke manier binnen
komt. Toegangscontrole heeft een breed scala
aan
oplossingen
voor
uw
wensen.
Toegangscontrole kan onder op de volgende
manieren plaats vinden:
•
Pas-lezers;
•
Vingerafdruk-lezers;
•
Gezichtsherkenning;
•
Hand-geometrie lezer;
•
Handpalm lezer;
•
Iris scan;
•
Kentekenherkenning.

Westreenen heeft al meer dan 15 jaar ervaring
in het aanleggen en adviseren over alle
elektrotechnische installaties bij bedrijven en
particulieren. Talloze groepenkasten en
installaties zijn gekeurd opgeleverd. Met grote
opdrachten voor aannemers en middelgrote
en kleine opdrachten voor particulieren en
bedrijven kunnen wij u ook van dienst zijn.

Brandbeveiliging
Westreenen legt voor veel klanten brandmeldinstallaties aan. Van de signalering en
alarmering van brand in uw woning tot de
grote meldinstallaties in kantoorpanden en
utiliteitsbouw.

Inbraakbeveiliging

Camera systemen

Goed voor het milieu!
Naast de bovenstaande voordelen zijn
zonnepanelen goed voor het milieu. Zonneenergie is een duurzame vorm van energie die
direct bij u thuis wordt opgewekt.

Goed voor uw woning!
De waarde van uw huis zal stijgen. De
makelaar maakt een energielabel, wat een
positief effect heeft op de waarde van uw huis.
Zonnepanelen hebben een gegarandeerde
werking van 80% over de eerste 25 jaar.

ELEKTRA

Toegangscontrole

Eén op de vijf Nederlanders is wel eens
slachtoffer geweest van inbraak. Onderzoek
heeft uitgewezen dat met goede preventie
en een zichtbaar alarm de kans van
inbraak met 90% afneemt.

Duurzaam! Efficiënt met energie omgaan is
tegenwoordig een veelbesproken item, uw
verwarming of verlichting aan- en uitschakelen
op basis van weer, tijdstip of aanwezigheid is
één van de vele voorbeelden van efficiënt met
energie omgaan met behulp van domotica.

BEVEILIGING

Extra ogen kunnen u helpen om uw
eigendommen te beschermen tegen diefstal en
vernieling. Een camera systeem heeft in het
zicht een preventieve werking.

“SAMEN
SUCCESVOL”

T: +31 (0) 488 440 116

Airco en ventilatie
Een gezonde omgeving draagt bij aan een fijn
gevoel, maar ook aan productiviteit.
Airconditioning en goede ventilatie is
tegenwoordig van belang. Waar vroeger
(bewust of onbewust) gebruik gemaakt werd
van natuurlijke ventilatie, zijn de eisen
tegenwoordig hoger. Gecontroleerd het
klimaat beheren hoort bij moderne woningen
en bedrijfspanden.

Communicatie
Vraag bij Westreenen advies als het gaat om
het aanleggen van data en telefonie. Jarenlange
ervaring en de interesse in innovatie zorgen
voor een modern en gedegen advies.

Keuringen
Het keuren van uw installatie is ten alle tijden
aanbevolen en in vele gevallen verplicht. Wilt u
veilig verblijven in uw pand vraag dan naar de
NEN3140 en NEN1010 keuringen.

I: WWW.WESTREENEN.NL

