Waarom moeilijk
wat makkelijk ook
kan?
We geven het natuurlijk niet graag toe,
maar ieder van ons wordt ouder. En
daarmee worden we ook
geconfronteerd met een aantal
ongemakken. Toch wil ieder van ons
zo lang mogelijk onafhankelijk in de
geborgenheid van zijn/haar eigen
woning blijven.
Op de huidige markt zijn heel wat
snufjes te verkrijgen die onze
autonomie en veiligheid vergroten.
V.D.M. stelt U geautomatiseerde
rolluiken voor. Wij automatiseren alle
bestaande rolluiken, vervangen oude
zware houten rolluiken eventueel door
nieuwe lichtere modellen, of plaatsen
een volledig nieuwe installatie.
Met een simpele druk op de knop
haalt U de zon in huis!

Waarom automatische
rolluiken?
Het plaatsen van automatische rolluiken heeft
verschillende voordelen. Hieronder vindt U
de belangrijkste:
De meesten onder ons nemen de nodige
maatregelen om hun huis zo inbraakvrijmogelijk te maken. Rolluiken voor ramen en
eventueel deuren vormen voor inbrekers een
extra barrière die overwonnen moet worden,
hetgeen vaak ontmoedigend werkt.
U kan zelf bepalen of en hoe ver U de
rolluiken open zet. Hiermee bepaalt U zelf
Uw privacy, zonder dat de gordijnen dicht
moeten.
Een ander groot voordeel is de isolerende
waarde van een rolluik. In de zomer houdt ze
extreme warmte buiten, in de winter koude
buiten en warmte binnen. Dit geeft niet alleen
een verruiming van Uw wooncomfort in,
maar betekent verder ook een aanzienlijke
besparing op Uw energiefactuur.
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Gesloten hebben hedendaagse rolluiken
bovendien ook een geluidsisolerende werking
en garanderen ze volledige verduistering.
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50% Terugbetaald…
Voor 65-plussers die hun woning in het
Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de
noden van het ouder worden, bestaat er een
aanpassingspremie. U kunt de premie
krijgen als u bv. technische hulpmiddelen
installeert of verbouwingen doet om uw
woning toegankelijker te maken.
Ook voor het automatiseren van rolluiken is
dit van toepassing.

Onze antwoorden






Wij kunnen elke rolluik
automatiseren met een motor met
schakelaar en afstandsbediening. We
vervangen het lintmechanisme in de
muur door een kleine motor. Als er
in de muur geen plaats is, voorzien
we de motor in de rolluikkast.
Zware houten rolluiken kunnen we –
naast de automatisatie – vervangen
door lichtere rolluiken in aluminium.
Met één afstandsbediening kan je alle
rolluiken in je woning – al dan niet
gegroepeerd – bedienen.
Optioneel voorzien we je rolluiken
van een zonnecel. Bij een invallende
zon verlagen de geselecteerde
rolluiken zich automatisch tot op een
bepaalde ingestelde hoogte.

Ook voor personen met een fysieke
beperking bestaan er voor deze toepassing
tussenkomsten vanuit de overheid.
Indien U beslist uw rolluiken door ons te
automatiseren, verbindt VDM-security zich
er toe U te begeleiden om de nodige
aanvragen in te dienen en op te volgen.

Persoonlijke service
Stapsgewijs – via talrijke bijscholingen en
opleidingen – evolueerde zaakvoerder Jan
Van de Mierop van allround elektricien tot
domotica- én beveiligingsspecialist. Elk
project wordt nog persoonlijk door de
zaakvoerder mee opgevolgd en uitgevoerd.
Inmiddels vervoegden zoon Dave en
medewerker Tom de bedrijfsrangen.
Toewijding, betrokkenheid, maatwerk en
eerlijkheid vormen de kernwoorden van
VDM Security.

V.D.M. Security,
Uw partner in







Alarmsystemen
Toegangscontrole
Camerabewaking
Domotica
Automatisatie rolluiken, deuren of
poorten
Netwerkbekabeling

Contact met ons
opnemen
V.D.M. Security
Engstraat 65
2340 Beerse
03/311.77.28
info@vdm-security.be
Bezoek ons op internet:
www.vdm-security.be

