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JUISTE VERBINDING!
voor digitaal hang- en sluitwerk
•
•
•
•

Advies op maat
Kennis van A tot Z
Eigen montage service
Opleiding voor de gebruikers
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Wij zorgen voor de
juiste verbinding
Scholing
actuele eisen op het gebied van inbraakwerendheid en
vluchtwegoplossingen.
Gunters en Meuser ondersteunt u graag met een
hang- en sluitwerkbestek, inclusief bijbehorende
deurenstaten, sluitplannen, leveren van de producten,
begeleiding op de bouwplaats en kan indien gewenst
zorgen voor de montage, de inbedrijfstelling,
programmering en training. Voor een zorgeloos gebruik
kan er ook een onderhoudscontract worden afgesloten.
Kortom, bij Gunters en Meuser is uw project in
goede handen.
Advisering
Gunters en Meuser zorgt op het gebied van hang- en
sluitwerk, (elektronische) sluitsystemen en toegangscontrole voor de juiste verbinding.
Aan de ene kant zijn er de architecten, opdrachtgevers
en gebruikers met hun eisen en wensen. Aan de andere
kant zijn er vele fabrikanten met producten en oplossingen. Gunters en Meuser luistert naar de vraag van de
klant en verbindt, onafhankelijk van de fabrikant, de
juiste producten en gebruiksmogelijkheden.
Samen leveren wij u de beste oplossing waarin ook de
eisen op het gebied van wet- en regelgeving worden
meegenomen, zodat uw project voldoet aan de meest

Showroom Amsterdam Noord

www.guntersenmeuser.nl

SALTO KS DRAADLOOS
ONLINE SLUITSYSTEEM
•

One-time password-technologie, openen zonder fysieke sleutel

•

Real-time beheer en inzicht in activiteiten

•

Cloud-gebaseerde toegangscontrole

•

Onbeperkt aantal deuren op meerdere locaties

•

Eenvoudig tags blokkeren en nieuwe toewijzen
bij verlies

CES EASY DE DIGITALE
SLEUTEL TOT GEMAK
•

Gemakelijk te monteren, geen aanpassing van deur of kozijn

•

Motorcilinder maakt gebruik van standaard AA-penlite batterijen

•

SKG*** goedkeurde cilinder voorzien van boor en uittrekbelemmering

•

Eenvoudig te beheren via cloudbased beheerprogramma

•

Bediening doormiddel van app op smartphone, en met
begeleverde mechanische sleutels

•

Optionele afstandbediening leverbaar

SYSTEEM 3060 DIGITALE
SLUIT- EN TOEGANGSCONTROLE
•

Eenvoudige installatie, zonder bedrading

•

Gebruiksvriendelijke programmering

•

Design dat past in iedere omgeving

•

Modulair uit te breiden, zowel elektronica als software
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AUTOMATISCHE DEUREN &
BEVEILIGINGSDEUREN
•

Deuren zonder enige moeite openen en sluiten

•

Geavanceerde electronica en zelflerende microprocessor
garanderen een optimale werking van uw
automatische draaideuren

•

Controlesystemen voor nooduitgangen combineren
professionele, compromisloze veiligheid met een
maximale bescherming van gebouwen en eigendommen

VIDEOBEWAKINGSOPLOSSINGEN
VOOR ELKE SITUATIE
•

Videeobewaking helpt waarnemen, detecteren, herkennen
en identificeren

•

Zowel in de analoge videotechniek (CCTV) als in de IP-videobewaking
bieden wij een uniek assortiment aan, inclusief onze innovatieve
hybride oplossingen, waarin analoge techniek met de voordelen van
netwerktechniek worden gecombineerd.

•

Complete lijn met compacte netwerkcamera’s, de flexibele draai-kantelcamera’s, de robuuste buitencamera’s en de onopvallende domecamera’s

TECHNOLOGIE EN DESIGN VOOR
AUDIO- EN VIDEODEURINTERCOMEN
•

Dankzij de verschillende systemen en een geavanceerde technologie
kunt u oproepen beantwoorden zoals u wilt en waar u ook bent

•

Verwelkoming in uw klanten in uw eigen stijl

•

ÉÉN oproep, meerdere manieren om te antwoorden
multi-user gateway voor appartementencomplexen
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ILOQ DIGITAAL SLUITSYSTEEM ZONDER
BATTERIJEN, ZONDER BEKABELING
•

De eerste elektronische ‘self powered’ cilinder ter wereld

•

Snelle en eenvoudige installatie, geen bekabeling nodig

•

Volledig programmeerbare sleutels en cilinders in
eenvoudige gebruikersinterface

•

Met versleutelde digitale identificatie in de sleutel

•

Snelle uitschakeling en minimale kosten bij kwijtraken
van de sleutel

SALTO XS4: AFSCHEID VAN
MECHANISCHE SLEUTELS
•

De elektronische XS4-beslagen zijn niet alleen slim, veilig, innovatief
en eenvoudig te installeren; ze hebben bovendien geen vaste
bekabeling nodig

•

Ze zijn compatibel met het merendeel van de Europese, Scandinavische
en ANSI-gecertificeerde insteeksloten en buisvormige schoten

•

De cilinders communiceren via het SALTO Virtual Network en SALTO
Wireless voor real-time toegangscontrole

eCLIQ HET MEEST
FLEXIBELE SLUITSYSTEEM
•

Duurzamer, veiliger en efficiënter dan conventionele sluitsystemen

•

Het voordeel van elektronica: een blijvend hoog beveiligingsniveau

•

Duurzame cilinders en sleutels plus krachtige elektronica

•

Flexibele toegangsrechten

Gerealiseerde projecten

Onze
Onzevestigingen:
vestigingen:
Amsterdam
Amsterdamcentrum
centrum
Egelantiersgracht
Egelantiersgracht2-6
2-6
1015
1015RLRLAmsterdam
AmsterdamCentrum
Centrum
Amsterdam
AmsterdamNoord
Noord
J.J.van
vanHasseltweg
Hasseltweg59
59
1021
1021KN
KNAmsterdam
AmsterdamNoord
Noord
Amsterdam
Amsterdamschinkel
schinkel
Laboratoriumstraat
Laboratoriumstraat99
1059
1059BX
BXAmsterdam
AmsterdamZuid
Zuid

Het Concertgebouw

Shell NTC - Amsterdam

Amsterdam
Amsterdamzuidoost
zuidoost
Lemelerbergweg
Lemelerbergweg35G
35G
1101
1101AH
AHAmsterdam
AmsterdamZ-O
Z-O
Amsterdam
Amsterdamwestpoort
westpoort
Basisweg
Basisweg59C
59C
1043
1043AN
ANAmsterdam
AmsterdamWestpoort
Westpoort

Het Rijksmuseum

Amsterdam UMC

Almere-stad
Almere-stad
Markerkant
Markerkant15-06
15-06
1314
1314AW
AWAlmere
AlmereStad
Stad
Halfweg
Halfweg
Haarlemmerstraatweg
Haarlemmerstraatweg73D
73D
1165
1165MK
MKHalfweg
Halfweg
Purmerend
Purmerend
van
vanIJsendijkstraat
IJsendijkstraat160T
160T
1442
1442LC
LCPurmerend
Purmerend

World Fashion Centre

De Melkweg Amsterdam

Amstelveen
Amstelveen
Amstelveenseweg
Amstelveenseweg1162
1162
1081
1081JW
JWAmsterdam
Amsterdam
Dirk
DirkStam
Stam
Rendementsweg
Rendementsweg26
26
3641
3641SLSLMijdrecht
Mijdrecht

Altra College

OLVG stadsziekenhuis

Gunters
Guntersen
enMeuser
Meuser
Telefoon:
Telefoon:020
0206221666
6221666
info@guntersenmeuser.nl
info@guntersenmeuser.nl
www.guntersenmeuser.nl
www.guntersenmeuser.nl

JV-01-GM
KE-01-GM

