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Met nationale, Europese of internationale 

nor meringen (NEN, EN of ISO) als uitgangspunt 

bieden we u een beveiliging op maat die aan al uw

eisen voldoet.

Juist door gebruik van ons eigen unieke testcentrum, 

onderdeel van onze R&D afdeling, kunnen wij u zeker-

heid bieden. We kunnen alle mogelijke testen in extreme 

situaties uitvoeren.

Denken in oplossingen. Dat is de 

kracht van aalbers|wico. Dat doen we 

al bijna vijftig jaar!

Die oplossingen zijn inmiddels heel 

gevarieerd. Aalbers is, sinds het 

ontstaan in de jaren zestig, uitgegroeid 

tot een veelzijdige groep bedrijven met 

een vloeroppervlakte van meer dan 

15.000 m2.

De verschillende divisies en zuster-

bedrijven zijn gespecialiseerd in 

metaalproducten, winkel- en project-

inrichting, deuren en biometrische 

identificatie- en beveiligingssystemen.

getest en gecertificeerd

neem contact op met ons en

maak een afspraak voor een

persoonlijke kennismaking

We maken bij aalbers|wico onder andere gebruik 

van de volgende normeringen:

Inbraakwering
NEN 5096 | EN 1627-1630 | EN 356 | ISO 16936

Kogelwering
EN 1522 | EN 1063

Explosiewering
EN 13123 | EN 13124 | EN 13541

GSA (US) | ISO 16933 | ISO 16943

Brandwering
NEN 6069/EN 13501 | NEN 6075

EN 1634 | EN 1364

PAC
EN 50518

testincident



Integriteit en kwaliteit
Onze kennis van certificering en 

normering dient als leidraad om onze 

kwaliteit te waarborgen. Opleidingen 

als DHM Security Management, 

Security & Techniek en IRIS vormen 

daarvoor een gedegen basis. We 

verstaan ons vak. De integriteit en 

kwaliteit als bedrijf worden voort-

durend getoetst door gerenommeer-

de toezichthoudende instanties.

Niet meer dan nodig
Beveiliging is belangrijk, maar over-

beveiliging is niet gewenst. Op basis 

van het Programma van Eisen ontwik-

kelen wij de bouwkundige beveiliging 

die voldoende bescherming biedt 

tegen de gecalculeerde risico’s.

Esthetisch verantwoord
U wilt uw pand of collectie beveiligen 

maar ook een esthetisch verant-

woorde en gastvrije uitstraling geven. 

Wij zien het als onze uitdaging om de 

beveiliging zo onopvallend mogelijk 

in uw pand te integreren. We hebben 

dan ook ruime ervaring met het be-

veiligen van panden met monumen-

tale waarde.

Geavanceerd staaltje techniek
Onze beveiligingsoplossingen zijn 

vaak zeer doordachte constructies, 

die verder gaan dan de standaard. 

Wij maken gebruik van gecertificeerde 

materialen zoals WGS®- en DGS®-

staal, composiet en glas. Door onze 

ruime ervaring en materialenkennis 

zijn wij in staat om innovatieve en 

doordachte constructies te realiseren.

beveiliging 
is maatwerk

De juiste balans in beveiliging
U wilt personen of zaken een veilige

omgeving bieden. Een gedegen risico-

analyse is hierbij het uitgangspunt. 

Hoe groot is de kans op een aanslag, 

explosie of andere bedreiging?

Een afdoende beveiliging vereist een 

goed doordacht traject waarbij alle

aspecten op elkaar zijn afgestemd 

zodat ze elkaar versterken. De juiste 

balans tussen de OBE-maatregelen 

en ICT is essentieel.

Bouwkundige beveiliging neemt hier -

in de belangrijke positie om de juiste 

vertraging te bieden tussen het mo-

ment van detecteren, alarmeren en

de opvolging hiervan.

Door ons in een vroeg stadium in het 

traject te betrekken hebben al veel 

opdrachtgevers geprofiteerd van 

de juiste balans in hun beveiliging. 

Wanneer alle beveiligingsaspecten in 

balans zijn heeft uw investering het 

grootste rendement.

Waar risico’s een rol spelen
Zowel nationaal als internationaal staat 

aalbers|wico zeer goed bekend als dé 

specialist in bouwkundige beveiliging. 

We bieden oplossingen op maat 

die – als de situatie daarom vraagt – 

bestand zijn tegen de grootste risico’s. 

We onderscheiden ons door onze ex-

pertise en zijn van vele markten thuis:

Soms gaat het om standaard beveili-

ging, maar vaak betreft het extreme 

risico’s. In situaties waarin niets aan 

het toeval overgelaten mag worden 

gaat aalbers|wico verder dan stan-

daard normeringen en regelgeving.
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beveiligen op 
het juiste 

niveau

Profiteer van de beste oplossingen
We zouden graag refereren aan onze toonaangevende 

projecten, echter discretie staat bij ons hoog in het vaandel

De wensen van onze klant worden door ons vertaald in de juiste weer

stand tegen daadwerkelijke risico’s. aalbers|wico ontwikkelt en levert op het 

gebied van inbraak, kogel, explosie en brandwering beveiliging op maat. Onze 

bouw kun dige beveiligingsproducten construeren we zodanig dat deze alle reële 

aanvallen kunnen weerstaan. Wij kunnen alle disciplines combineren in één oplossing.

zo herkent u onze expertiseeen veilige omgeving

• musea

• ambassades

• alarmcentrales

• veiligheidsdiensten

• justitiële instellingen

• financiële instellingen

• petrochemische industrie

opvallend

onopvallend

beveiligd

3D-tekenprogramma’s


