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Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden
Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres. Met ruim 50 jaar kennis en ervaring op zak en bieden we u
een breed scala aan installatiediensten. Van de aanleg van elektra en beveiligingssystemen tot de installatie van
datanetwerken en ventilatiesystemen; we leveren kwaliteitsoplossingen, geheel afgestemd op uw wensen. Duurzaam
en kostenbesparend!

Advies
Een geslaagd project begint bij een goede analyse. Samen met u scheppen we een overzichtelijk beeld van de
huidige en gewenste situatie, waarbij we óók rekening houden met de toekomst. Persoonlijk contact met u als klant
vinden we van grote waarde. We denken met u mee en geven u advies op basis van onze ervaring en kennis. Een
betrouwbaar en gedegen advies, waar u op kunt bouwen.

Innovaties en MVO
J. Saasen B.V. is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties, omdat we onze klanten graag het
voordeel van deze innovaties willen bieden. Verbeterde functionaliteit en/of kostenbesparing bijvoorbeeld. Maar ook
duurzamer en milieubewuster ondernemen spelen vaak een belangrijke rol. Wij helpen u een inschatting te maken
wat voor u de beste oplossing is. We staan voor u klaar om u te helpen bij de keuzes rondom uw installatieproject.
Financieel, functioneel én maatschappelijk verantwoord!

Diensten
U leest in deze brochure meer over onze diensten op het gebied van elektra, datanetwerken, brand- en
inbraakbeveiliging en ventilatie. Belangrijk om te weten is dat u, van welke diensten u ook gebruik maakt, één vast
aanspreekpunt heeft. Alle kennis en vakmanschap is aanwezig om uw project naar tevredenheid uit te voeren,
zonder inschakeling van derde partijen. Gemakkelijk voor u en ook prettig voor ons. Zo kunnen we uw project
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optimaal en op een persoonlijke manier bewaken. Want het resultaat van uw investering: dat is waar het om gaat.
Na de afronding van een project stopt onze service niet. U kunt bij J. Saasen B.V. namelijk eveneens terecht voor
service én onderhoud. Kortom: Saasen is - en blijft! - de schakel tussen u en techniek.

Werkgebied
J. Saasen B.V. ontwerpt en installeert in zowel nieuwbouw- als renovatiebouwprojecten. Met talloze projecten in
de woningbouw, utiliteitsbouw en de service- en onderhoudsmarkt mogen we ons een allround installatiebureau
noemen. Veel tevreden klanten gingen u al voor… schakelt ook ú ons in?

Certificeringen
Dat uw installatieproject door erkende vakmensen wordt uitgevoerd is voor ons een vanzelfsprekendheid. Of het
nu gaat om het aanleggen van elektra, databekabeling of beveiligings- of ventilatiesystemen, J. Saasen B.V. is een
gecertificeerd installateur. U kunt er dus op vertrouwen dat als u voor Saasen kiest, u kiest voor een betrouwbare
installatiepartner!

ELEKTROTECHNIEK
Verlichting en stroomvoorziening, het zijn basisbehoeften binnen elke woning en elk bedrijfspand. Een goed ontwerp
is dan ook onmisbaar. Een elektraplan waar over is nagedacht en waar u jarenlang mee vooruit kunt. Daarom
besteden we veel zorg en aandacht aan deze eerste stap in het project: de ontwerpfase.

Onze monteurs
Nadat het ontwerp helemaal is uitgewerkt en goedgekeurd, kunnen we overgaan tot de uitvoering. J. Saasen B.V.
beschikt over goed opgeleide, ervaren elektromonteurs die deze job voor u klaren. Ze zijn gespecialiseerd in het
aanleggen van licht- en krachtinstallaties in woningen, kantoren en utiliteitsgebouwen. Veel van onze medewerkers
zijn al vele jaren bij ons in dienst.
Of het nu gaat om verlichting, wandcontactdozen of een compleet domoticasysteem; u kunt op de kwaliteit van
Saasen rekenen. Onze monteurs worden op de hoogte gehouden van de nieuwste technieken door middel van een
doelgericht trainingsprogramma. Zo kunnen we u een optimale dienstverlening garanderen.

J. Saasen B.V. is BRL 6000 gecertificeerd Uneto-VNI installateur.
Saasen installeert elektra in onder andere scholen, hotels, sportcentra en zorg- en overheidsinstellingen. Vaak
voorzien van moderne gebouwbeheerssystemen, overspanningsbeveiliging en KNX-busschakelsystemen. Ook andere
utiliteitsgebouwen als bibliotheken, zwembaden en dagverblijven behoren tot bekend terrein. Daarnaast verlenen we
onze diensten in diverse woningbouwprojecten in de regio.

> BRL 6000 gecertificeerd Uneto-VNI installateur
> verlichting
> licht- en krachtinstallaties
> domotica en gebouwautomatisering
> overspanningsbeveiliging
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DATA- EN TELECOMNETWERKEN
Een kantoor of utiliteitsgebouw zonder goede datavoorzieningen is tegenwoordig vrijwel ondenkbaar. Al vele
jaren zijn we actief in deze markt. We hebben inmiddels talloze bedrijven, utiliteitsgebouwen, scholen en
zorginstellingen voorzien van data- en telecommunicatienetwerken. Ook in industriële omgevingen komt u Saasen
tegen. De benodigde bekabeling wordt vakkundig aangelegd door onze ervaren monteurs, van UTP-bekabeling tot
glasvezelleidingen. De bekabeling kan door ons uiteraard worden afgemonteerd in patchkasten, voorzien van hub’s
en routers.

Laat u geheel vrijblijvend informeren, zodat u kunt beschikken over de modernste en voor u meest passende,
duurzame communicatienetwerken. Voorbereid op de toekomst.

> ICT local data netwerken UTP/FTP
> glasvezel bekabeling
> levering en montage patchkasten
> voor in zowel kantooromgevingen als industriële omgevingen

BEVEILIGING
Dat uw bedrijf, instelling of woning goed wordt beveiligd is zeer belangrijk. Zo voorkomt u veel directe én
indirecte financiële schade. Ook het gevoel van veiligheid is belangrijk. U moet er immers niet aan denken dat uw
eigendommen worden ontvreemd of dat uw pand in vlammen op gaat. Daarom besteden we hier bij Saasen veel
aandacht aan. Het begint bij een goed plan, dat voldoet aan al uw eisen en de in Nederland geldende voorschriften
en regelgeving. We laten u de mogelijkheden zien en geven u een goed onderbouwd advies.

Inbraakbeveiliging
We bieden een ruime keuze inbraakalarminstallaties, zodat we elk pand en terrein op de gewenste manier kunnen
beveiligen. Of het nu gaat om een woonhuis, winkel, kantoor of bedrijfspand; Saasen draagt zorg voor een
uitstekende beveiliging van uw eigendommen. Desgewenst kan uw alarmsysteem op een meldkamer aangesloten
worden door middel van een telefoonlijn. De koppeling aan de meldkamer kan ook op IP basis, via internet.
J. Saasen B.V. is een BORG-gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf.

Toegangscontrole
Wilt u toezicht houden op wie uw pand betreedt of benadert? We leveren maatgerichte oplossingen in de vorm
van geavanceerde toegangscontrole- en camerasystemen. Ook beeldopnamemogelijkheden en het uitlezen van
gebruikshistorie behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Brandbeveiliging
Een goede beveiliging omvat uiteraard ook de beveiliging tegen brand. Ook hiervoor bent u bij J. Saasen B.V. aan
het goede adres. We leveren en installeren diverse brandmeldsystemen en/of ontruimingsystemen, die aan de
hoogste eisen en wensen voldoen. Natuurlijk behoort ook het certificeren van de aangebrachte systemen tot de
mogelijkheden.
J. Saasen B.V. is een NCP-gecertificeerd BMI-installatiebedrijf.
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VENTILATIE
Een prettig leef- en werkklimaat begint bij een goed geventileerde ruimte. En een prettig werkklimaat levert
natuurlijk de beste prestaties. Het is dan ook goed om aan dit onderwerp de nodige aandacht te besteden. Saasen
levert en monteert mechanische ventilatiesystemen in woningen, utiliteitsgebouwen en de klein zakelijke markt.
Daarbij zijn wij gespecialiseerd in zowel Warmte Terug Winsystemen als Demand Flow systemen. Indien u meer wilt
weten over deze duurzame oplossingen, zijn we graag bereid u van uitgebreide informatie te voorzien.

Service en onderhoud
Op contractbasis verzorgen we het periodieke onderhoud op ventilatiesystemen voor diverse woningcorporaties en
particulieren. Betrouwbaarheid en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. We bieden u daarom gedurende
de jaren van gebruik volledige service en onderhoud. Zo blijft uw installatie te allen tijde voldoen aan de hoogste
kwaliteit- en veiligheidseisen.

Individuele systemen - Warmte Terug Winsystemen - Demand Flow Systemen - Onderhoud

J. Saasen B.V. ontwerpt en installeert in zowel nieuwbouw- als renovatiebouwprojecten.
Met talloze projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en de service- en onderhoudsmarkt
mogen we ons een allround installatiebureau noemen.
Veel tevreden klanten gingen u al voor… schakelt ook ú ons in?
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