De schakel tussen u en techniek
Met ruim 50 jaar ervaring in de installatietechniek, is J. Saasen B.V. een betrouwbare partner met een breed scala
aan diensten. Van de aanleg van elektra en beveiligingssystemen, tot de installatie van datanetwerken en ventilatiesystemen. Saasen levert duurzame, kostenbesparende oplossingen, die zijn toegespitst op uw situatie.
Advies

Uitvoering

Een geslaagd project begint bij een goede analyse. Samen
met u komen we tot een helder beeld van de huidige en
gewenste situatie. Rekeninghoudend met functionaliteit,
budget en eventuele toekomstplannen.
Wij denken met u mee en adviseren u. We brengen u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt, die u in
de meeste gevallen een kostenbesparing opleveren. Door
het realiseren van een lager energieverbruik profiteert u niet
alleen van een lagere energierekening, maar onderneemt u
ook nog eens groen en verantwoord.

Saasen biedt u een breed georiënteerd
dienstenpakket. Elektra, datanetwerken, beveiliging en ventilatie zijn op elkaar afgestemd en u heeft gedurende
het project één aanspreekpunt. Saasen
is resultaatgericht en u kunt erop vertrouwen dat uw projecten naar volle
tevredenheid en binnen de deadlines
worden opgeleverd. Vanzelfsprekend
kunt u bij ons ook terecht voor service
en onderhoud.
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beveiliging

elektrotechniek
•
•
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•
•
•

BRL 6000 gecertificeerd Uneto-VNI installateur
verlichting
licht- en krachtinstallaties
domotica en gebouwautomatisering
overspanningsbeveiliging
voor in utiliteitsgebouwen, woningen, sportcentra, hotels, scholen, zorginstellingen,
bedrijven, enz.
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inbraakbeveiliging
brandbeveiliging
toegangscontrole
camerabewaking
deurvideo en intercomsystemen

telematica
•
•
•
•

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

ventilatie
•
•
•
•
•

individuele systemen
Warmte Terug Winsystemen
Demand Flow Systemen
zowel voor initiële als vervangingsmarkt
onderhoud
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