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Maris

Veiligheid
OP MAAT
Een professionele totaalbeveiliging beperkt niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval, maar ook de financiële
en emotionele gevolgen ervan. Bedrijfsleider Johan Maris van de gelijknamige familiale onderneming weet waar de klepel
hangt. “Als erkend beveiligingsinstallateur hebben wij het INCERT-kwaliteitslabel op zak. Dat garandeert in hoge mate
zekerheid en betrouwbaarheid!”

GEÏNTEGREERDE TOTAALCONCEPTEN
De beveiliging van je bedrijfssite of woning staat of valt met de kwaliteit
van je installatie. Precies daarom plaatst Maris uitsluitend de meest betrouwbare en innovatieve technologieën en producten. “Onze expertise
omvat alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole en branddetectie, die vaak nog stiefmoederlijk wordt behandeld”, stelt Johan. “We
dokteren geïntegreerde totaaloplossingen uit. Deze vinden hun weg
naar kmo’s, kantoren, winkels, overheidsgebouwen, scholen, zorgcentra
en appartementencomplexen.” Elke beveiligingsinstallatie is gebaat
met een vakkundige service en preventief onderhoud. “We merken een
sterke stijging in de vraag naar onze servicecontracten. Ze garanderen
de optimale werking van de installatie en verlengen haar levensduur.
Een contract is opgesteld op maat van de klant en dit afhankelijk van de
sector, de functionaliteit van het gebouw en de risicograad. En daarin
maakt Maris toch wel het verschil! Onze experts zijn 24 uur op 24, 7
dagen op 7 stand-by en komen in actie in heel België, onder meer voor
ING en LolaLiza.”

SLIMME CAMERA’S IN OPMARS
Gespecialiseerde adviseurs en technici van Maris installeren professionele
camerabewaking voor de meest uiteenlopende en veeleisende
beveiligingstoepassingen. “Vooral slimme camera’s zijn in opmars”, weet
Johan. “Kijk bijvoorbeeld naar de retailsector. Met dergelijke camera’s
kan je niet alleen monitoren of er iets wordt gestolen, maar de dader ook
identificeren en seinen als die je shop of parkeerterrein opnieuw betreedt.
Er bestaan ook andere mogelijkheden. Denk aan het in beeld brengen
van klantenstromen om je publiciteit overeenkomstig aan te passen of het
realtime volgen van inkomende en uitgaande goederen in een logistiek
magazijn.”

SPRAAKMAKENDE PROJECTEN
Enkele spraakmakende projecten die Maris recent heeft gerealiseerd?
“De nieuwe vestiging van contactcenter Callexcell in Luik”, haalt
Johan aan. “Het competente team van Maris heeft er alle registers
opengetrokken:
elektrotechniek,
verlichting,
databekabeling,
branddetectie, camerabewaking én toegangscontrole. Gelijkaardige
werkzaamheden hebben we onlangs nog uitgevoerd voor Schoeffaerts
Afwerking & Interieur, de Scandinavische conceptstore Arket, het
Antwerpse waterbedrijf Water-link en Fountain Plaza Cafetaria & Fitness
in Diegem. Op elke werf geeft Maris zijn visitekaartje af.”
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