
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! 

Beveiliging; luxe of noodzaak?
Plezierig wonen en werken zonder zorgen wil 
iedereen. Daarom is het van belang om in 
onze veranderende wereld eens bewust stil 
te staan bij de veiligheid van uw woning of 
bedrijf. Goed hang- en sluitwerk is niet meer 
voldoende.

Steeds meer huishoudens en bedrijven krijgen 
te maken met ongewenst bezoek. Bescherming 
van huis, bedrijf en eigendommen zijn geen 
overbodige luxe maar een noodzakelijk  
kwaad geworden. Ook verzekeringsmaat-
schappijen eisen steeds vaker een zwaardere 
beveiliging.

Wat kan LARCOZ voor u betekenen?
LARCOZ heeft een ruime keuze uit gebruiks-
vriendelijke, gecertificeerde en bewezen 
kwaliteitssystemen. Alle opdrachten worden 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
uitgevoerd door vakbekwame monteurs 
die in het bezit zijn van een verklaring van 
betrouwbaarheid. Gedurende het project heeft 
u één aanspreekpunt. 

Met het afsluiten van een onderhouds- en 
service contract kan tevens een beroep 
worden gedaan op onze 24-uurs service. Maak 
vrijblijvend een afspraak met ons voor een 
inventarisatie- en adviesgesprek.

LARCOZ is ook uw partner als het gaat om 
complete datanetwerken. Wij dragen zorg 
voor de installatie en implementatie van alle 
voorkomende databekabelingsnetwerken. 

Wij ontwerpen en installeren complete  
UTP/STP/FTP/SFTP, netwerken en glasvezel-
netwerken voor datatransfer. Deze netwerken 
zijn geschikt voor Cat. 5E Cat. 6 en Cat. 7. 

Uiteraard leveren wij ook het schakel- 
materiaal, patchkabels, patch- en server-
kasten, switches, routers, netwerkkaarten, 
wandgoten en toebehoren, elektra en nood-
stroomvoorzieningen (UPS).

Door het volgen van marktontwikkelingen, 
trends en de nieuwste technieken bieden 
wij u systemen aan die aan de zwaarste 
certificeringseisen voldoen. Wij vinden met u 
per project de balans tussen de verschillende 
aspecten die het beste passen bij het object, 
zijn omgeving en niet te vergeten zijn 
gebruikers. 

Ook staan wij garant voor een juiste nazorg 
van al onze installaties in de vorm van een 
onderhouds- en servicecontract. Dan blijft u 
ook voor de toekomst gewaarborgd van een 
optimaal werkende installatie. 

Data

Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om beveiligingsinstallaties en -adviezen. Juist daarom 
is het belangrijk te kiezen voor zekerheid en kwaliteit. Die wordt u geboden door een VEB Erkend 
Beveiligingsbedrijf. Elke VEB Erkende Beveiligingsinstallateur heeft door ervaring en opleiding  
een specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd. Hij blijft op de hoogte van de nieuwste 

eisen en technische ontwikkelingen. Onder andere door het volgen van gerichte cursussen en opleidingen. Ook voldoet  
hij aan alle wettelijke eisen die gesteld zijn in de Wet PBR.
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Maak vrijblijvend een afspraak 
voor een inventarisatie en adviesgesprek



LARCOZ levert, installeert en onderhoudt 
diverse gecertificeerde en gebruiksvriendelijke 
beveiligingssystemen. Bedraad of draadloos, 
beide behoren tot de mogelijkheden. Het 
alarmsysteem kan worden geïnstalleerd met 
directe doormelding naar de meldkamer of de 
mobiele telefoon. Diverse signaalgevers zoals 
een flitslicht of sirene treden direct in werking 
bij detectie. De huidige alarmsystemen hebben 
vaak ook meerdere mogelijkheden zoals het 
detecteren van brand, diefstal, overval of 
een persoonlijk alarm. Ook is het mogelijk 
camera- en toegangscontrolesystemen op het 
alarmsysteem aan te sluiten. 

De totale diensten van 
LARCOZ Beveiliging omvatten:
• Inbraakbeveiliging
• Brandbeveiliging
• Camerabeveiliging
• Bouwkundige beveiliging
• Terreinbeveiliging
• Mistgeneratoren
• Informeren over organisatorische 
 maatregelen
• Noodverlichting
• Toegangscontrole
• Onderhoud voor nieuwe 
 en bestaande installaties
• 24-Uurs service en onderhoud

Mistgenerator
Bij een inbraak zullen de standaard alarm-
meldingen zoals sirene, flitslicht en door-
melding prima voldoen. Echter laat dikwijls de 
menselijke interventie even op zich wachten. 
Een inbraak of ramkraak duurt gemiddeld 
3 tot 10 minuten. De tijd tussen de inbraak 
en de komst van de politie is daarom van 
cruciaal belang. Dieven weten dat en hebben 
slechts een paar minuten nodig om de meest 
waardevolle spullen te stelen.

Heeft u ruimten met bijzondere, waardevolle 
goederen zoals bijv. een showroom, kunsthal 
of magazijn dan adviseren wij u een mist-
generator te plaatsen. De mistgenerator spuit 
de ruimte binnen enkele seconden vol met 
een dikke, ondoorzichtige mist als het alarm 
afgaat. De indringers zien geen hand meer 
voor ogen en raken gedesoriënteerd. De mist 
laat na het optrekken geen sporen na.

Beveiligen is maatwerk en een combinatie  
van een aantal maatregelen. Omdat iedere 
situatie uniek is, maakt LARCOZ altijd een 
vrijblijvende afspraak met u. Op basis van 
uw budget en uw woon of werksituatie 
wordt samen met u voor de meest optimale 
beveiliging van uw woonhuis of bedrijfspand 
gekozen. Deze wordt gepresenteerd in een 
duidelijke en vrijblijvende offerte met een 
beveiligingsplan.

Communicatie is het codewoord in de wereld 
waarin we leven. We willen bereiken en  
bereikbaar zijn. LARCOZ Telecommunicatie 
heeft het doel dit voor u zo optimaal 
mogelijk te maken. Wij leveren complete 
telefoonsystemen; van eenvoudige systemen 
met traditionele toestellen tot uitgebreide  
IP-communicatiesystemen.

Ook begeleiden wij u met:
• Aanvragen van telefoonlijnen
• Aanvragen voor ADSL
• De verhuizing van telefoonlijnen
• Migratie van een analoge lijn naar ISDN

VoIP
Voice over IP: telefoneren over je bestaande 
datanetwerk of het internet. Dit heeft veel 
functionele en operationele voordelen.

Communicatiemogelijkheden 
door VoIP zorgen voor: 
• Meer gemak
• Betere bereikbaarheid
• Grotere flexibiliteit
• Hogere productiviteit
• Verbeterde (geluids)kwaliteit
• Kostenbesparing door de besparing op  
 telefoonkosten en de benodigdheid van één  
 infrastructuur voor data

Voorkom verrassingen; hoor, zie en weet wie 
er voor de deur staat!

Een intercomsysteem maakt het mogelijk om 
op afstand met elkaar te communiceren via 
een spreek-/luister en/of beeld verbinding. 
Een intercomdeurbel is tevens, dankzij een  
interface, door te 
schakelen naar 
een mobiele of 
vaste telefoon. 
Wel zo handig als 
u niet thuis bent. 

LARCOZ levert en installeert audio en video 
deurintercomsystemen en werkt samen 
met verschillende gerenommeerde merken. 
Hierdoor hebben wij voor iedere situatie, 
woonhuis, portiek, appartementencomplex 
of bedrijf een passend systeem. Passend in 
functionaliteit, design  en budget. 

Beveiliging Telefonie Intercom

LARCOZ Beveiliging voor een veilig gevoel

Nieuwe vrijheid; 
een draadloze video 
intercom en telefoon 
in één apparaat.

LARCOZ Telecommunicatie voor optimale bereikbaarheid

“wat je niet ziet, kun je ook niet stelen”


